
 انبوؤة االب مايكل سكانالن: رسالة عاجلة الى يومنا هذ

  
ي روما سنة   

 
ي ساحة القديس بطرس حيث    ١٩٧٥عقد اكبر مؤتمر للحركة الكاريزماتية ف

 
ين ف و كان هناك االف االشخاص حاض 

زمنة انهيارات األساسيات. بعد المؤتمر بسنة، اكتشفت نبوؤة كتبها االب مايكل سكانالن، و  شارك البعض بنبوؤات تتحدث عن ا
ية:  جم من االنجلب  

ي الذهول حي   قراتها. اليكم النص المبر
  قد أصابن 

  
ى ال  ى مدنك و هي مفلسة؟ اانت جاهز لبر ي آدم، اترى المدينة و هي تعلن افالسها؟ اانت مستعد لبر

نظام  يقول الرب: "يا بن 
ي المدن و المؤسسات ؟  

 
ي آدم، هل ترى الجريمة و الفوض  و هي تنتشر ف

ء؟ يا بن  ي
االقتصادي الذي تعتمد عليه و قد اصبح كال شر

ى ان المدن لن يعد فيها نظام و حماية و اي قانون عدا عن ما اعطيه لك انا؟     هل انت مستعد لبر
ي تحبها و تحتفل بتاريخ

ي آدم، هل ترى بلدك النر
؟ وان بلدك الوحيد سيكون اعضاء جسدي؟ هل  يل بن  ئ ها و قد صارت كال شر

ي ان اعطيك الحياة من خالل جسدي و جسدي لوحده؟
   تدعن 

ى القضبان عىل ابوابها اعالن إلغالقها؟ هل انت   ي تزورها االن بكل سهولة؟ هل انت مستعد لبر
ي آدم، هل ترى الكنائس النر

يا بن 
ي تبذل جاهدا لتحميها؟ مستعد لتعيش من اجىلي انا و ليس من

   اجل نظام معي   ان كان مدارس ام رعايا، النر
ي هذه  

 
ى كل ذلك. االنظمة ستتغب  و تنهار. ليس من شأنك ان تعرف التفاصيل اآلن و لكن ال تثق ف

ي آدم، استعد لبر
اسمع يا بن 

ي روحي )الروح ا
 
ورية ان  االنظمة. اريدكم ان تبنوا عالقات متينة مع بعضكم ، و تثقوا ببعض ف لقدس(. هذه العالقات ستكون ض 

ي لن ترجع الي فارغة. 
  اردتم ان تعتمدوا عىلي و ليس عىل العالم. لقد قلت كالمي هذا و سوف يتم. كلمنر

ي لطالما  
ء اعتمدت عليه و قد اغلق، و عندما تكون جاهز لتعيش بدون هذا االشياء النر ي

ي آدم. عندما ترى ان كل شر
انظر حولك يا بن 

 " عليها، عندها ستعرف ما أعده انا.  قد اعتدت
 

 


